
  تفّضل . الشيخ :

أعوذ باهللا من الّشيطان الّرجيم بسم اهللا الّرمحن الّرحيم , احلمد هللا رّب العاملني و الّصالة و الّسالم على  السائل :

  بعد .الّصادق األمني وعلى آله و صحبه أمجعني و 

  هل ميكن إبداء مالحظة بسيطة ؟ قبل أن نسمع . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

أنت استعذت باهللا وحنن نعلم أّن االستعادة بني يدي كالم اهللا عّز وجّل فبدا يل أّنك ستقرأ الفاحتة ,  الشيخ :

  فما قرأت الفاحتة .

  نعم كنت أريد أن أبدأ بآية كرمية . السائل :

  ت .وما فعل الشيخ :

  قطع .. السائل :

  ال , أنت قلت احلمد هللا مكتوب عندك ميكن . الشيخ :

  أنا أريد أن أبدأ بعد احلمد بقراءة اآلية ولذلك استفتحت .. السائل :

  لكن ال يصّح , صار دخل كالم بني االستعادة وبني اآلية اّليت كنت تريد أن تقرأها . الشيخ :

  طّيب أعيد من البداية . السائل :

  تفضل -يضحك-جزاك اهللا خريا  شيخ :ال

  أّما البسملة يف البداية ال . السائل :

  ال مانع منها . الشيخ :

الكالم  (( إّن الّسمع و البصر والفؤاد كّل أولئك كان عنه مسؤوال ))أعوذ باهللا من الّشيطان الّرجيم  السائل :

فغانّية ونريد يف خالل هذه العجالة أن أتكّلم يف اّلذي سوف أبدأ به هو يقع حتت عنوان حماولة لفهم القضّية األ

خطوط رئيسّية حسب ما طلب مّين مرّكزا على األصول كوا أساس ملعرفة الفروع وكما أّن استبيان األهداف 

  الّسوقّية أو بلغة العصر االسرتاتيجية هي مهّمة يف جالء اخلطوات الّتكتيكّية أو الّتعبويّة بالّلغة العربّية .

  املقّدمة مع موقع أفغانستان ليس هلا داع ال ختدمنا كثريا . ئل :السا

الّتشكيلة الّسّكانّية والعرقية للّشعب األفغاين , بسرعة الّشعب األفغاين يتكّون من عرقّيات كثرية جّدا  السائل :

عة و الّنورستانّيون وهم من ومعّقدة منها البشتون و الطّاجيك و األوزباك و الّرتكمان و اهلازارا اّلذين هم قوم الّشي

سالالت جينكيزخان و البشيون والبلوش و وأكرب هذه الفئات هم البشتون ّمث يتبعهم الطّاجيك البشتون يف 



  اجلنوب و الطّاجيك يف الّشمال , الّشعب األفغاين إذا أردنا أن نفهم طبيعة الّشعب األفغاين نستحضر ..

  يف أثناء .. نريد أن نفهم هل جيوز الّسؤال الشيخ :

لو تكّرمتم بالّنسبة لألسئلة إذا مسحت الّتدوين رّمبا يكون أنسب يعين رّمبا أجيب على سؤالك خالل  السائل :

  احلديث .

  تفّضل الشيخ :

ال ندخل يف الفرعّيات و نرّكز على صلب املوضوع حّىت نفهمه دون مع قناعتنا بأّن الفرعّيات مهّمة   السائل :

  كذلك .

بيعة الّشعب األفغاين حّىت نفهم هذه الطّبيعة أستحضر حادثة من الّسرية يف غزوة بين املصطلق و ط السائل :

الّصحاّيب اجلليل عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن سلول عندما مسع قولة أبيه ّمث ذهب إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه و 

حّىت مع أنّه كان صحابّيا جليال , الّشعب  ...ية سّلم هو صحاّيب جليل ولكن جند أثر تأثري اخللفّية االجتماع

األفغاّين شعب مسلم بالفطرة ولكن تأثري الطّبيعة اجلبلّية القاسية اجلافّة تؤثّر فيه و يف تفكريه وهو إذا قلت له 

ذه اإلسالم يسّلم متاما ولكن إذا قال له شيخ قبيلته أو أمريه فهو يسّلم كذلك متاما له ولو مكرها ال يعارض ه

الطّبيعة باختصار أقول إّن الّشعب األفغاين يف غالبّيته متخّلف نسبة اجلاهلّية يف الّشعب األفغاين ما يزيد عن 

تسعني يف املائة و الّنسبة األخرى العشرة باملائة جّلهم هم مع األسف من تربية إّما املستغربون واّلذين خرجوا إىل 

يف أفغانستان يف العهود الّسابقة و إّما من تربية املدارس الّدينّية وهؤالء  أوروبا و إّما من تربية ذيول الّشيوعّية

  تربيتهم ضعيفة و ركيكة جّدا . أبدأ و أدخل إىل نقطة مهّمة .

لكن ال  ...أمهّّية أفغانستان يف الّسياسة الّدولّية أفغانستان رغم ما قيل عن أمهّيتها فهي بالد جبلّية فيها  السائل :

ا كبريا ففيها غاز ولكن ال يوجد فيها البرتول وليس فيها موانئ وهي بلد مغلقة ولكن جاء أمهّيتها  تشّكل مطمع

كون أّن أفغانستان قد وقعت يف داخل الّلعبة الّسياسّية الّدولّية من كوا حلقة يف احلرب الباردة بني االحتاد 

ن مهّمة له كمنطقة حتمي حدوده اجلنوبّية من اخلطر الغرّيب الّسوفيّيت و بني أمريكا فاالحتاد الّسوفيّيت يعترب أفغانستا

القادم من أوروبا وأمريكا كذلك تعترب أفغانستان هي كذلك منطقة فاصلة حلماية الّتمّدد الّشيوعّي فيما لو هّددها 

يوعّية من جهة وكانت يف عهد الظّاهر شاه املخلوع أّا كانت إيران هي متّثل اخلّط األمريكي األّول املقابل للشّ 

شرق أوروبا , الّروس كان هلم أطماع يف أفغانستان منذ عهود القيصرة أي منذ يزيد عن حوايل سبعني إىل مثانني 

سنة كان هلم أطماع يف داخل أفغانستان نّفذوا هذه األطماع يف عام مثانية و سبعني أي بعد حوايل سبعني سنة 

ّدا بل أّن عند قيام انقالب حمّمد داود على ظاهر شاه وهو ابن عّمه  على األقّل , إيران كان هلا أطماع كبرية ج



كان جلهاز االستخبارات اإليراين تأثري كبري جّدا وهو املسّمى الّسافاك وهو من تدريب وتربية اجلهاز 

غانستان يف اإلستخبارات اإلسرائيلي كان له تركيز وهو اّلذي أنشأ وزارة الّداخلّية و اجلهاز البوليسّي يف داخل أف

أيّام ظاهر شاه وحمّمد داود ومنذ تلك الفرتة يعطينا هذا بداية عن أطماع إيران يف داخل أفغانستان , الغرب اهتّم 

بأفغانستان اهتمام كوا تقع على احلدود اجلنوبّية احلدود املشرتكة وبني اإلّحتاد الّسوفيّيت حوايل ألفني كيلو مرت هذا 

حوايل مثان مائة كيلو مرت مع إيران وحدود كبرية جّدا فالغرب اعترب أّن أفغانستان  من طرف اجلنوب ومع الغرب

هي متّثل له حلقة مساعدة يف حماصرة الّروس و عزهلم ومنعهم من التقائهم مع حليفهم يف املنطقة وهو اهلند 

طقة ثانيا تعترب حلقة فاصلة كما فاحللف قائم بني اهلند وبني الّروس واهلند تعترب عدّوة حقيقة ألمريكا يف تلك املن

ذكرت عن أطماع الغرب يف أوروبا ومن خوفهم من متّدد اخلطر الّشيوعّي , ثالثا هو عبارة عن فرصة و أرض كما 

أرض صاحلة لتأثري الّنظام الغرّيب ومّد طبيعة اتمع الغرّيب داخل اتمع األفغاّين   " أرض غشيم "نسّميه بالعامّية 

  بسيطا سهل الّتأثري عليه . خنلص إىل نقطة تالية .كونه جمتمعا 

وهي نقطة مهّمة سبب اجتياح الّروس ألفغانستان على كثر ما قد مسعتم ولكن الّسبب الرّئيسّي يف هذا  السائل :

زام األمر هو حقيقة منذ عهد قورباتشوف يف االحتاد الّسوفيّيت بدأوا ينظرون إىل املشاكل الّداخلّية املتصاعدة و ا

الفكر الّشيوعّي يف عقر دارهم ووجدوا أنّه البّد لذلك من االنتباه إىل مشاكلهم الّداخلّية وهذا ال ميون إالّ 

بتخفيف مشاركتهم يف الّتوتّر اخلارجي وكيف يكون ذلك وهناك خطر ميتّد هلم من اّجتاه اجلنوب وخطر سوف 

قارير اّليت كانت ترد إىل االحتاد الّسوفيّيت من أفغانستان أرسل يالقي جتاوبا مع الواليات اإلسالمّية يف اجلنوب و التّ 

هلم سفريهم يف كابل قال هلم إذا مل تتدّخل روسيا وتأخذ كابل فإّن األصولّيني سوف يستولون على احلكم يف  

نستان سوف كابل كان هذا يف زمان حمّمد داود هذا أرسل هلم مقاال بالّنّص إذا مل تأت روسيا مباشرة وحتتّل أفغا

يستويل األصولّيون على احلكم يف داخل أفغانستان باختصار الّسبب احلقيقّي الجتياح أفغانستان هو منع املّد 

اإلسالمّي القادم من اجلنوب واّلذي يهّدد يف انفصال الواليات اإلسالمّية ومنّو مشاعر و شعور اجلهاد اّلذي بدأ 

ة إىل املنافع األخرى اّليت قيلت لكن كان هذا هو الّسبب الرّئيسي . يدّب يف تلك اآلونة يف تلك الواليات إضاف

حصل مؤمتر يف الواليات املّتحدة يسّمى املؤمتر الّدويل لبدائل املشكلة األفغانّية يف مونرتي يف نوفمرب عام ثالث 

هم اتّفقوا على أّن سبب ومثانني كان مجيع من شارك يف هذا املؤمتر الّدويل رغم أّم من الّدول الغربّية فقد كلّ 

االجتياح احلقيقّي هو كان خوف االحتاد الّسوفييت من امتداد اخلطر اإلسالمّي , قبل الغزو كانت أفغانستان كما 

ذكرت واقعة ضمن منطقة احلرب الباردة بني الّروس و األمريكان وبالّتايل كانت منطقة مهملة ال هؤالء يقرتبون 

ال هؤالء يقرتبون منها و ال الغرب يقرتب منها وبالّتايل بقيت على ختّلفها الّشديد منها مثل املنطقة احلرام , 



وهنالك نظريّة اسرتاتيجّية عند الواليات املّتحّدة وضعها مستشار األمن القومي رجيينسكي يسّميها نظريّة القوس 

ّدول يشبه شكلها القوس متتّد من اإلسرتاتيجي أو قوس األزمة أو احلزام احلديدي قالوا أّن هنالك جمموعة من ال

أفغانستان إىل العراق إىل إيران إىل بالد الّشام إىل القرن اإلفريقي إىل أريترييا إىل احلبشة متّثل القوس قال هذه 

منطقة ساخنة يف العامل وضع نظريّة ذا الّشأن فكانت أفغانستان جزء من هذه الّنظريّة الّساخنة برجيينيف يقول 

أي دولة تريد الّسيطرة على ربع سّكان العامل وعلى ثالثة أرباع نفطه عليها أن تسيطر على إقليم  "منذ وقته 

أي جبال سليمان يقصد أفغانستان , يف مرحلة الغزو و االحتالل كما ذكرت أّن الّروس تدّخلوا   اهلندوكوش "

يكن يريد الّشعب األفغاين , مل يكن يريد  كان هلدف منع امتداد املّد اإلسالمّي بدليل أّن االحتاد الّسوفيّيت مل

الّشعب األفغاين إلدخاله يف الّشيوعّية بدليل أنّه كان يتعّمد جري الّشعب األفغاين وكان يتعّمد الطّائرات منذ 

الّلحظات األوىل على القصف الّشديد يف إخافة الّشعب و إخراجهم خارج أرضهم ولو كان يريد الّشعب حلافظ 

دون أن يهاجروا مبعىن أنّه كان يريد األرض و ال يريد الّشعب اريات خالل تسلسل احلركة على الّشعب 

  اجلهاديّة و االنقالبات الكثرية أجتاوزها لنصل إىل النقاط املهّمة اّليت نريدها .املؤثّرات .

هذه القوى بداية ااهدون مثّ  القوى املؤثّرة يف القضّية األفغانّية قوى عديدة جّدا و كثرية جّدا على رأس السائل :

النظام احلاكم الّشيوعي حكومة كابل العميلة ّمث االحتاد الّسوفيّيت , الواليات املّتحّدة , هيئة األمم , إيران , 

الغربّية , فرنسا , بريطانيا إضافة إىل قوى أخرى كّل هذه  ...باكستان , الّصني , اهلند , الّسعوديّة , املنّظمات 

صّب يف هذه القضّية وكّل دولة هلا جمال للّتأثري معّني وحمّدد هلا وبالّتايل نستطيع أن نقّدر حجم الّضغط القوى ت

وحجم العبء الواقع على هذه القضّية وعلى هذا الّشعب نتيجة لقدره أنّه وقع ضمن اللعبة الّدولّية ليس إّال واهللا 

 نريد أن نتجاوزها واّلذي حيّب أن يسأل ميكن أن جنيبه الحقا أعلم . األوضاع الّداخلّية احلالّية مفهومة كذلك ال

  عنها أريد أن أخلص إىل قضّية مهّمة ونعتربها صلب املوضوع وهو .

نالحظ تركيبة الّشعب األفغاين كما ذكرت بشتون ّمث الطّاجيك أكرب عرقني ّمث من هذه العروق اهلزارا ,  السائل :

يقال هزارا هزار بالفارسّية أي ألف أي القوم اّلذين هلم ألف أصل وهؤالء قد جاؤوا اهلزارا وهم الّشيعة وهؤالء كما 

من سالالت املغول ولذلك هم شكلهم شكل املغول األنف األفطس و اجلبهة الّضّيقة وهؤالء يقطنون يف مركز 

ن هناك ومنذ بداية اجلهاد  أفغانستان يف ثالثة أو أربعة واليات نقطة إلتقاء األربع واليات حدودها املشرتكة يقطنو 

كان بعضهم قد شارك يف القتال وغالبهم أو جّلهم األكرب مل يشرتك بل دخلوا يف هدنة مع الّدولة أنّنا حنافظ 

على أمننا و الّدولة ال تعتدي علينا وهذا أسلوب من الّدولة جنحت فيه أّميا جناح املهّم أّن هؤالء اهلزارا ينقسمون 

الّداء املوجود هناك رّمبا قد مشل أهل الّسّنة والّشيعة داء الفرقة وملن يف الّشيعة و العياذ باهللا  إىل .. هو سبحان اهللا



أشّد و أنكى فحّىت الّشيعة الّسبع الّتنظيمات بينها قتال شديد ومالحم شديدة جّدا إضافة إىل ما بينها وبني أهل 

ّلذي يف داخل أفغانستان كانوا من املضطهدين اّلذين ال الّسّنة فهؤالء الّشيعة طيلة فرتات عهد احلكم الّسابق ا

يسمح هلم حّىت يف بعض فرتات حكم بدخول املدن , ال يسمح هلم يف مناطق حمّددة وبالّتايل قد تأّصلت فيهم 

يس عقدة احلقد على أهل الّسّنة فوجدوا أّن هذه الفرصة اآلن فرصة مواتية هلم فاّتصلوا بالّدولة الّشيوعّية فكان رئ

الوزراء يف فرتات كثرية منهم سلطان علي كشتمنت كان هو رئيس الوزراء و كثري من قادة اجليش و اجلنراالت كان 

منهم وكثري من حّكام الواليات كان من هؤالء اهلزارا اعتمدت عليهم الّدولة كأقّلّية ميكن الّتفاهم معها وهؤالء 

ق من وسط أفغانستان متسلسل إلرسال القوافل وجميئها إىل هذه اهلزارا هم على اّتصال بإيران مباشرة وهناك طري

  املنطقة من إيران .

موقف إيران يف بداية اجلهاد إيران هامجت االحتاد الّسوفيّيت ووقفت مع ااهدين ّمث بعد وفاة كبريهم  السائل :

ت يف الوصّية ووصّيته موجودة اخلميين سطّر يف وصّيته أوصى خلفه بتحسني العالقة مع االحتاد الّسوفيّيت ونشر 

  نشرت حتت نّص وصّية أمري األّمة أو كذا اخلميين قّدس سرّه

  سائل آخر : قد 

  قد الشيخ :

قد سره فاخلميين قد أوصاهم بتحسني العالقة مع االحتاد الّسوفيّيت وبعد وفاته مباشرة أّول زيارة قام ا رئيس 

حتاد الّسوفيّيت فتحّول اآلن موقفهم من املعادين للّشيوعّية واّلذين دولتهم هاشم رافسنجاين ذهبوا مباشرة إىل اال

ضربوا حزب طودا احلزب الّشيوعّي يف داخل إيران وكانوا واقفني مع ااهدين اآلن هم قد حّسنوا عالقتهم مع 

مرّة قد دعوا إىل إجراء االحتاد الّسوفيّيت وأصبحوا يسريون يف ضمن فلك املناورة الّسياسّية لالحتاد الّسوفيّيت فهم 

حمادثات فوريّة بني باكستان و إيران واملقاتلني من أجل احلريّة كما ذكروا هم وكانوا يهدفوا إىل هذا إىل بداية إىل 

تقليص دور الّسعوديّة خاّصة و االجتاهات اإلسالمّية األخرى وحكرهم وما يستخدمون ضغطا أّن تقريبا مليون 

جر يف إيران وحدودهم مثان مائة كيلو مرت فكانوا مينعون القوافل , ااهدون عندما ونصف إىل اثنني مليون مها

يذهبوا إىل الواليات الغربّية يأتوا من باكستان إىل إيران و يدخلون مباشرة ألّن ذا الّشكل يسّهل عليهم كثريا 

ستطرد كثريا يف هذا ألّن جعبيت مليئة فهم قد أغلقوا احلدود ومنعوهم من تسيري القوافل و أنا احلّق ال أريد أن أ

باملآسي اّليت يفعلوها مع قوافل ااهدين وهذا كان سببا من أسباب تأّخر اجلهاد و احلسم يف املنطقة الغربّية 

باختصار هم مارسوا دور الّشرطي الّشيوعي يف منطقة احلدود الغربّية من داخل أفغانستان , يف الوسط كانت 

ّثل منطقة هادئة نسبّيا إىل بقّية املنطق فكان طريقا رئيسّيا للمهاجرين و للقوافل فمارسوا مهنة منطقتهم لكوا مت



قطع الطّريق على أّمت وجه وكثري من أصدقائنا و إخواننا قد وقعوا يف هذه احملن فحّدثونا مبا يشيب له الولدان رغم 

ّشعب األفغاين من كونه جبلّيا وحمافظة ولكّنهم مل يألوا أّن الّشيعة طبيعتهم يف تلك املنطقة فيها نسبة من طبيعة ال

ال عرضا و ال نساء و ال أطفاال وكانوا يطلبون األتوات و إذا مّرت قوافل الّسالح فيأخذون ما يريدون منها بقّوة 

حيان الّسالح ويعتمد بالطّبع هذا على شخصّية قائد القافلة فبعضهم كان جياهر العداء و يصادمهم يف غالب األ

من اخلوف يفتحون الطّريق و إّال كانوا حيتّلون جانيب الطّريق و مينعوا أحدا أن يتحّرك حّىت يأخذوا ما يريدوه بقّوة 

الّسالح املهّم أّن دورهم دور قطع الطّريق على أّمت وجه , الّشيعة يف كثري من املناطق يف كثري من األماكن اتّفقوا 

الّدولة أّن الّدولة تسّلمهم هذه املناطق مليليشيات الّشيعة وهم طبعا أمام األفغانّيني مع الّدولة , كانوا يّتفقون مع 

يقولون إّم جماهدون أّم من فصائل ااهدين وهؤالء كانوا يقومون مبهمة محاية هذه املنطقة أي أّم كانوا 

ّمل عبء أن ترسل قّوات هناك و بالّتايل ميثّلون الّنائب للّدولة يف تلك املنطقة , دون أن تضطّر الّدولة و تتح

ختسر هذه القّوات و حيصل قتال إىل غري ذلك وهذا حيصل كثريا , إيران طالبت كما ذكرت بالّدعوة إلجراء 

احملادثات ّمث قالوا البأس مبشاركة هذا ذكره علي أكرب والييت رئيس .. قال ال بأس من مشاركة أعضاء حزب 

بصورة فرديّة و ااهدون طبعا يقولون هذه واحدة ال خالف فيها البّد من أن ال الّشعب يف احلكم يف كابل 

يشارك أّي واحد من احلكومة الّشيوعّية إّما أن يلحقوا بأسيادهم يف االحتاد الّسوفيّيت و إّما أن يتوبوا و يستفيدوا 

باب الّضغط قالت ال ال بأس ثالثا قالت  من العفو العاّم ويرجعوا أفراد عادّيني و ال ثالث هلذين األمرين ايران من

تطالب إيران بإجراء انتخابات عاّمة حتت إشراف هيئة األمم وهذا ما يطالبه االحتاد الّسوفيّيت و مينعه ااهدون 

ويرفضوه كذلك تؤيّد وجهة نظر االحتاد الّسوفيّيت يف إجراء حوار داخلي أفغاين وهذا ما يرفضه ااهدون يقولون 

ميكن أبدا أن جنلس مع هؤالء كما أّا تطالب بوقف إطالق الّنار يف افغانستان وهذه هي اخلدعة األوىل  حنن ال

اّليت يريدون تطبيقها وقف إطالق الّنار يعين سقوط اجلهاد ال مسح اهللا , ثالثا إجراءاا الكبرية جّدا بنصح الّشيعة 

قد بذلت جهودا كبرية يف توحيد املنظمات السبعة وجنحت يف  األفغان بالكّف عن مهامجة الّدولة وبالّتايل نالحظ

هذا وحدا اآلن حتت اسم حزب الوحدة اإلسالمي يضّم سبع تنظيمات من الّشيعة إضافة لتنظيمني من 

تنظيمات ااهدين املنشّقني على تنظيمات ااهدين املعروفة و الذين يأخذون سالحا من إيران تنظيمني 

ضّموا فأصبحت تسعة منظّمات تشّكلت منها حزب الوحدة وذا الّشكل أصبح احلزب الوحدة صغريين جّدا ان

أوجدته كقّوة منافسة أمام حكومة ااهدين الّـيت أوجدوها وفعال أمثر ألنّه قبلها حوايل شهرين نقلوا مجيع مكاتبهم 

زيادة الّضغط أن تنقل مكاتبهم إىل من إيران إىل بيشار الشيعة كان تواجدهم يف إيران طلبت منهم إيران من 

بيشاور وفعال نقلت مجيعها إىل بيشاور أي إىل باكستان األمر هذا زاد عن هذا فقد أرسلت إيران حرس الّثورة إىل 



مناطق نسّميها مناطق هزار آجاد أي مناطق الّشيعة يف الوسط مشهورة ذا االسم أرسلوا هناك حرس الّثورة وأنا 

خل باكستان من ميليشيات الّشيعة من الّناس اّلذين قد شاركوا يف احلرب العراقّية اإليرانّية واحلّق رأيت بعيين يف دا

يا إخواننا الكرام ليسوا أشخاصا عادّيني طريقة تدريبهم لباسهم حّىت تصّدقوا عندما جتلس جلست مع عدد من 

احلديث مباشرة عندما يريد أن يتكّلم جيلس هؤالء حتّدثنا من تنظيمات خمتلفة يدرّبوم على كيفّية اجللوس و 

جلسة وعندما يبدأ يف الكالم يف نربة الّصوت حّىت جتد أّن العالقة أو العبارات احلماسّية يبدأ يشتّد يف نربة 

الّصوت , العبارات الّلطيفة يعطيها نربة صوت أخرى فحّىت يف اخلطابة يدرّبوهم عليها املهّم الّنقطة اخلطرية وهي 

شيات درّبت يف داخل إيران وشاركت يف احلرب العراقّية اإليرانية و أنا رأيتهم بعيين بعضهم يف الّداخل امللي

وأصحابنا رأوهم يف الّداخل و إضافة حلرس الّثورة اّلذي قد جاء إىل مناطقهم وقام بتدريبهم وتنظيم هذه املناطق 

اهدون عندما يأتون يقولون أّا مناطق عجيبة جّدا , وبالّتايل من يدخل يف تلك املناطق كما ينقل لنا القادة ا

أّوال املليشيات منّظمة وهلا أسلوب وعندما تدخل الّسيارات و القوافل منها هلم نقاط على طيلة خّط حركة 

اف القوافل , الّتضييق اّلذي ذكرته على قوافل ااهدين إّما يف الغرب و إّما يف هذه املنطقة يف الوسط عدم االعرت 

حبكومة ااهدين فرغم أّم يف بداية األمر كانوا قد وقفوا جبانب ااهدين إعالمّيا لكن عندما تشّكلت احلكومة 

عمل الّشيعة هناك أمر غريب حصل يف مؤمتر للّشيعة يف إيران أرادوا أن يكونوا واجهة أخرى  ...مل يعرتفوا ذه 

س املؤمتر األخري يف العام املاضي دعي إليه من السعوديّة فأرسلت طائرة للمؤمتر اّلذي دعي إليه قادة ااهدين لي

خّصيصا لبشاور نقلت حوايل مثانني شخص واّلذين ذهبوا بعض القادة يف املنّظمات اّلذين هلم زعامة صوفّية هم 

دّيني أرسلوا من جلان ورثة للطّرق الّصوفّية يف أفغانستان فمن هنا أخذوا زعامتهم ذهبوا اثنني إضافة إىل أفراد عا

الّتنظيمات األخرى حّىت يعرفوا ماذا يدور يف هذه املؤمترات , الغريب يف هذا املؤمتر أنّه قد دعي إليه من شيعة 

لبنان وكأّن هنالك أمر يريد أن يلقوه يف الّروع أّن شيعة لبنان وشيعة إيران وشيعة أفغانستان مهوم واحدة و آمال 

لّشيعة يف داخل أفغانستان على ارتباط وثيق بالّشيعة يف داخل باكستان فعلى سبيل واحدة ومستقبل واحد , ا

املثال يف وقت متزامن مع الّضغط السياسي الكبري على حكومة ااهدين و األالعيب الّسياسّية و على تكوين 

كستان نسبة الّشيعة يف حزب الوحدة قام الشيعة يف داخل باكستان و نسبتهم تقريبا مخس وعشرين يف املائة يف با 

أفغانستان يف حدود مثانية إىل عشرة باملائة من الّسّكان أي يف حدود واحد ونصف إىل اثنني مليون شخص يف 

نفس الوقت قاموا وعملوا مظاهرات مطالبني بأن يكون هلم حكم ذاّيت وأن يكون هلم حماكمهم إىل غري ذلك 

املوضوع كامال اّلذي أريد أن أقوله أّن كما تبّني هنالك أدّلة وصلت بالطّبع الّدولة تعاملت معهم بقسوة و أت 

لنا وعند بعض إخواننا أّن منذ العهد الّنهائي للخميين قد وضع خمّطط إليران للّسيطرة و إنشاء دولة كربى من 



ستطاعوا ذلك , هم الّشيعة متتّد من جنوب تركيا إىل لبنان إىل العراق إىل إيران إىل أفغانستان إىل باكستان ان ا

يقومون اآلن جبهود مكثّفة جّدا يف جنوب شرق آسيا يف دول جنوب شرق آسيا هناك الّدعاة الّشيعة يقومونا 

جبهود كبرية ولئن سألتهم عن إفريقيا فسوف ينبئك إخواننا هناك كذلك هناك يف  إفريقيا اجلهود اّليت تقوم ا 

اّصة يف مناطق احلبشة و أريرتيا و الّسودان قبل االنقالب األخري اّلذي أريد الّسفارات اإليرانّية يف دول إفريقيا و خ

أن أقوله أنّ هذا املخّطط قد وضع اآلن موضع الّتنفيذ ورأينا يف باكستان أّن صور من هذا الّتنفيذ قد بدئ 

علماء معروفني يف بتصفية جسديّة للّدعاة الكبار اّلذين قد أعلنوا احلرب على الّشيعة علنا هنالك خطباء و 

الباكستان وهلم رصيد مجاهريي كبري علنا يعلنون على املنابر كفر الّشيعة وخطرهم على األّمة اإلسالمّية و البّد 

من حرم إىل غري ذلك البوليس يضّيق عليهم هؤالء قد اّختذوا خطّة وفعال قتل اثنان من كبار هؤالء العلماء من 

الّسّنة رّدوا عليهم كانوا يقابلون الواحد يقتلون عشرة من الّشيعة ولكن العشرة مل  أهل الّسّنة لضعف الشيعة ، أهل

يكونوا يقابلوا جهد اّلذي كان يقوم به هذا الفرد كذلك من هذا اجلهد ورّمبا تستغربون وأنا أقول لكم بالّدليل 

البّد أن يذكر خبري يف أّي جلسة رمحة مقتل الّشهيد رمحه اهللا و ال نزّكي على اهللا أحد الشيخ عبد اهللا عزّام وهو 

اهللا عليه فهنالك أدّلة على أن هنالك توّرط  كبري إليران يف مقتل الشيخ رمحه اهللا إضافة لكلمة حّق نقوهلا كذلك 

أّن احلزب احلاكم للماسونّية وعميلها يف سي آي آي السابقة بنازير بوتو وهو حزب اليب اليب اليب وبنازير بوتو 

يران من شيعة إيران أبوها ذو الفقار علي بوتو هو من إيران أصله ليس من باكستان هذا احلزب من أصله من إ

أخطر األحزاب يف تلك املنطقة وله عالقات قويّة مع الكجييب ومع االستخبارات األمريكّية ومع االستخبارات 

ط بالّدليل يف اغتيال الّشهيد الشيخ رمحه اهللا اهلنديّة ومع االستخبارات اإلسرائيلية املوساد فهؤالء الطّرفان كان تورّ 

اّلذي أريد أن أقوله هذا هو الوضع خطر الّشيعة اآلن متنامي تدرجيّيا يف داخل أفغانستان وهنالك إضافة للخطر 

بعيدا عن  األقّليات األخرى واّليت كعادا أّا أقلّيات أو من فرق الباطنّية دائما تتمركز يف املناطق اجلبلّية الّنائية

مركز الّدولة فهنالك اإلمساعيلّية هؤالء متمركزون يف احلدود الّشمالّية الّشرقّية من باكستان مالصقني حلدود 

أفغانستان اآلن املنّسق العاّم لربنامج هيئة األمم لإلغاثة امسه صدر الّدين آغا خان وهو إمساعيلي ابن عّم كرمي آغا 

ديدا و يوّطد هلم يف تلك املنطقة يف داخل أفغانستان ال توجد القاديانية بل خان زعيم الطّائفة يدعمهم دعما ش

ال توجد هذه الّطوائف كاملة للّصني له تأثري وكان هلا حزب يسّمى حزب الّشعلة شعلة جاويد وهو حزب ماوي 

ااهدون حكمهم صيين على أثر االجتياح الّسوفيّيت أصدرت له الّصني كعملّية خداعّية أمرا حبّل الّتنظيم , 

اإلعدام مباشرة على أّي شخص يثبت أنّه من شعلة جاويد وهم يعرفوم فكبارهم قتلوا مجيعهم قتلهم ااهدون 

مع بداية اجلهاد ولكّنهم ال ما زالوا موجودين سرّا ما بني جسم ااهدين وهم طائفة قليلة جمموعة قليلة هي اآلن 



يفعل هلم شيء املهّم أّن جممل األوضاع يف الّداخل اخلطر احلقيقي اّلذي يهّدد يف طور االنتهاء و ال ندري رّمبا 

مستقبل أفغانستان ليست الّشيوعّية ألّن الّشعب األفغاين مهما أّي حّل كان ال ميكن أن يقبل إّال بأن يقتل قاتل 

يوعّية البّد من .. و لذلك هم أبيه و قاتل أخيه ذلك الّشيوعّي فأّي حّل كان يأيت فالبّد أّن هذه احلكومة الشّ 

يعرفون أّن مصريهم الّتصفية وال بد مع أّي حكم كان ألّن الّشعب هذه طبيعته ال ميكن أن يقبل ذا لكن اخلطر 

احلقيقي فعال من خطر اهلزارا جاد الذي سوف يأيت ال مسح اهللا وهناك دولة متّثل عمقا هلم تدعمهم وهناك نظاما 

ت بالطّبع يف الّدولة الكربى اخلليج العريب اخلليج العريب من ضمن أطماع دولة إيران الكربى دولّيا يدعمهم أنا نسي

يف تلك البقعة هذا هو اخلطر احلقيقي اّلذي يهّدد مستقبل أهل الّسّنة يف داخل أفغانستان هذه الّنقطة اّليت نريد 

شاخينا األفاضل أّن القضّية هناك ليست مسألة أن نرّكز عليها ونعيها جّيدا لنفهم يا إخواننا أساتذتنا الكرام م

شكلّية أو أمر بسيط حناول أو نتعامل معه بسطحّية البّد فعال أن نكون على يقني فالقضّية إسالم أو ال إسالم 

يف تلك املنطقة قبل أن تكون هناك قضّية مذهبّية أو خالف ممكن أن حنّلها وممكن أن نعاجلها ونوجد هلا العالج 

املناسب يف اجلّو املناسب القضّية هناك قضّية خطرية جّدا و اهللا أعلم حسب ما رأيت و حسب ما  يف الوقت

مسعت وحسب ما شاهدت و اهللا أعلم هذا بشكل عاّم اّلذي أريد أن أبّينه نرتك الكالم بعد ذلك لفضيلة شيخنا 

 شخصّيا ألنّه حنب أن نصّب الكرمي و إن كان هنالك بعد ذلك أّي سؤال نرجو كما ذكرت أن ال يكون سؤاال

يف صلب املوضوع , ثانيا أن نرّكز فعال على القضايا الرّئيسّية فنرجو من إخواننا أن نبعد كذلك عن املماراة و 

املالحاة ليس هلا مكان إن شاء اهللا بيننا و أن يكون كالمنا مبا يرضي اهللا عّز وجّل , أقول قويل هذا و أستغفر اهللا 

  الم عليكم و رمحة اهللا و بركاته .يل و لكم و السّ 

  يعطيك العافية . الشيخ :

  أكرمكم اهللا . السائل :

هذه فوائد يف احلقيقة مجّة و مفيدة لكن ال أدري إذا كان باإلمكان نشرها وإذاعتها على الّناس ألّنك  الشيخ :

ون الّتعاون مع الّشيعة فإذا كان تعلم أو ال تعلم ما أدري بسبب غيبتك عن البلد أّن هناك كثريا من املسلمني ير 

هذا شأم و هذا شأم دائما و أبدا يف الّتاريخ اإلسالمي كما هو معلوم فينبغي تذكري املسلمني واّلذين كما 

قلت هم من أهل الّسّنة على هذا اخلطر اّلذي حيدق اآلن باجلهاد األفغاين أّوال ّمث ما قد يشمل البالد األخرى  

ا أعتقد أنّه نشر هذه احلقائق أمر ضرورّي جّدا حّىت يكون املتحّمسون للّتعاون مع الّشيعة كما أشرت آنفا فأن

باسم اإلسالم العاّم وهم يعلمون أو ال يعلمون و أحالمها مّر كما يقولون أّن الّتعاون بإسالم عاّم كّل واحد له 

و رأيك هل ميكن نشر هذا بطريقة أو عقيدة يف فهم هذا اإلسالم هذا ال يعود على اإلسالم احلّق بفائدة فش



  بأخرى ؟

بسم اهللا الّرمحن الّرحيم احلّق يف هذا بدأنا جهدا متواضعا خالل وجودنا يف باكستان فبداية لوصّية مخيين  السائل :

  قد وضعت و حّللناها حتليال ونشرناها حتت عنوان قراءات يف وصّية مخيين .

  مجيل . الشيخ :

اّالت ولكن أظّن أنّه مل يكن هنالك فرصة حّىت يطلع عليها عدد كبري , األمر  ونشرت يف إحدى السائل :

الثّاين ما بني عالقاتنا مع الّتنظيمات وااهدين حنن نرّكز بشّدة على هذا املوضوع وخاّصة أّن ممّا جيعل األمر 

ا هلم أّم أّي مناطق حيتّلون جتدهم يقيين أّن توزيعهم يف داخل أفغانستان ليس توزيعا طبيعّيا وكأّن هنالك توجيه

ميسكون دائما عنق الّزجاجة أي منطقة عنق الّزجاجة يف هذه املنطقة جتده بيد اهلزارا اآلن يف هذا الوقت هناك 

حرب طاحنة يف والية جوزوجان يف مشال أفغانستان بني ااهدين وبني الّشيعة حرب طاحنة وطبعا تدّخلت 

ية من إذكاء روح العصبّية اليت عند الّشيعة وثانيا من األالعيب اّليت جيعلها الّروس , بعض الوسائط وهو من بدا

األمر الثّاين أّن الّتنظيمات وقيادة الّتنظيمات وأنا أخّص بذلك األستاذ سّياف واألستاذ حكمت يار ألّن هؤالء 

امسه اآلن قابل حكمت يار فقال له من املغضوب عليهم يف داخل إيران فمرّة قابل رئيس الّدولة الّسابق نسيت 

حنن عندنا قلق على مستقبل الّشيعة يف داخل أفغانستان , إذا أقمتم أنتم احلكومة اإلسالمّية فما هو تصّورك أن 

" واهللا بسيطة مثل وضع أهل الّسّنة عندكم يف يكون مستقبل الّشيعة يف داخل أفغانستان ؟ حكمت يار قال له 

جابة أنّه قد أوا كّل مكاتب حكمت يار واضطّروهم أن خيرجوا من إيران , فهما احلّق فكانت هذه اإل إيران "

القيادات واعية هلذا األمر ولكن ال أدري رغم بكثرة احلديث معهم وصّدقين يا شيخنا الكرمي أّنين أنا يف نفسي 

ا عملنا هدنة مؤقّتة مع أرى صدقا و ليس جماملة أّن وجوب قتال هؤالء وتصفيتهم عن بكرة أبيهم ولو أنّن

الّشيوعّيني وبعد ذلك .. اخلطر العظيم اّلذي يأيت ألّن الّنظام الّشيوعي رؤوس و قائم على بنية من اجلهلة و البنية 

  هذه سهل جّدا أن تنهدم حتت الّنظام الّشيوعي ولكن نظامهم قائم على عقيدة حاقدة .

  ال حول و ال قّوة إّال باهللا . الشيخ :

هلم عمق اآلن دولة إيران فأنا احلّق بالّنسبة لنشرها أنا موافق يف هذا لكن حيتاج األمر إن شاء اهللا تعاىل  :السائل 

عندنا معلومات و أدّلة تركتها يف عملي وهذا حيتاج إىل جتميعها وترتيبها حّىت يكون شيء مفيد وموثّق عند 

حّىت يف داخل باكستان أّن هنالك أصدقاء لنا يعملون  خروجه األمر اّلذي أريد أن أذكره لتنظروا مقدار تغلغلهم

يف اإلعالم أحدهم قّد أّلف كتابا عن الّشيعة فنتيجة كعقوبة له هو كان احتمايل األكرب قد حرق بيته ومزّقت كّل 

أوراقه انتهزوا فرصة خروجه و حرقوا بيته , شخص آخر كذلك نّزل سلسلة يف إحدى اّالت عن الّشيعة يف 



أفغانستان و نبّني بصورة غري مباشرة ألّن يف داخل أجهزة األمن الباكستاين شخصّيات شيعّية كذلك , و داخل 

األمر كأّنك يف حقل ألغام األمر خطري ومع هذا كان يأيت ديدات وهم حّىت يالحقون هذه القضايا يف داخل 

  يفعلون و اهللا أعلم .باكستان داللة على أّن األمر هنالك جهة توّجه وجهة ترشدهم إىل ما 

  خ : هل هلذا العداء عالقة بقتل إحسان ظهريي؟

اهللا أكرب , كيف ال, إحسان ظهريي هو من الّدعاة الكبار رمحه اهللا كان وكما تعرف وضعوا له القنبلة  السائل :

  على املنّصة يف داخل مزهريّة الورد رمحه اهللا هو هذه ال حتتاج إىل ..

  تفّضل . الشيخ :

  لك : تعليقا على كالم األخ مجال أبو ما

  تفّضل . الشيخ :

أبو مالك : أقول حنن ال ريد أن تكون هذه الّتوعية يف أفغانستان و ال يف باكستان ألنّه هناك مقتل شخص مثل 

إحسان رمحه اهللا يكفي أن يؤّكد عمق املشكلة القائمة بل احلقد األسود املتأّصل يف صدور الّشيعة على أهل 

فاألمر ال حيتاج هنا إىل دعاية أو إىل تنبيه أو دّق ناقوس اخلطر , ما حيتاج أنا يف ظّين أنا هذا من اخلطأ الّسّنة 

أيضا أن يكون هناك يعين هذا الذي تصنعونه اآلن هناك أعتقد أنّه ليس من احلكمة و ال من الّسياسة بل جيب 

 ّم أقدر على إشعال نار الفتنة وتأجيجها على احلرب و أن تكون هناك سرّيّة وكتمان يف مقاومة هؤالء الّناس أل

الثّأر ألنفسهم ألّم هم ال يثأرون ألنفسهم ملال أو أرض أو أو إىل آخره و إّمنا يثأرون لعقيدة هذه العقيدة ظّلت 

لّنظام وهم تؤّزهم أزّا إىل أن أوجدوا دولة و أّسسوا نظاما يف إيران نظام املالّة طبعا من أّول يوم وجد فيه هذا ا

يقولون نريد أن نصّدر الّثورة إىل خارج إيران و ال أحسب إال أّن اّلذي جيري اآلن هو مثرة من الّثمار اّليت جنتها 

هذه الّثورة داخل إيران كما أشرت يف حديثك آنفا لذلك أنا أريد أن يكون هذا الّتنبيه أن يأيت واحد مثل 

قادة يّلي هناك املختلفني على أنفسهم من أهل الّسّنة أن يأتوا إىل حكمت يار أو مثل سّياف أو من اإلخوان ال

البالد العربّية ويبّينوا للمسلمني املغّفلني اليت هنا ألّن عقيدة الّشيعة هي اخلطر األكرب اآلن و أن الّتعاون أو الفرح 

عليه عندما أعلن العراق  الكبري اّلذي أصام و حّل م كأّمنا كّل واحد منهم عثر على كنز مفقود كان عثر

املصاحلة بينه وبني إيران فرحوا فرحا عظيما وقالوا بأّن اإلسالم سينتصر و أّن إيران ستصبح هي الّظهري األكرب و 

األوحد للعراق , نريد أن نبّني هلؤالء الّناس بأّن هذا الّصلح اّلذي ّمت بني إيران وبني العراق هو بداية اخلطر الكبري 

د املنطقة منطقتنا حنن منطقة بالد الّشام وهذا اخلطر يكمن طبعا ما رايح مستحيل بأّن إيران تنصر اّلذي يتهدّ 

العراق أو تقف ملناصرة العراق من قريب أو من بعيد إيران اآلن ترتّبص الفرصة اّليت ميكن أن تشتعل فيها نار 



عتبات املقّدسة فنحن نريد شيئني الّشيء احلرب فتهزم العراق فتدخل إيران على جنوب العراق و تستويل على ال

األّول أّم جييء هؤالء قادة املنّظمات الذين موجودين هناك بعقيدة سليمة ما بالعقيدة املهزوزة اّليت نعرفها 

يوّحدون أنفسهم على أساس العقيدة و يبعثوا واحد ميّثل العقيدة اإلسالمّية الّصافية ما العقيدة اإلسالمّية اليت هي 

دة ااملة أنا أقول ال إله إّال اهللا و الثّاين يقول ال إله إّال اهللا وانتهى ّمث بعد ذلك أن يأتوا هلؤالء املغّفلني عقي

املوجودين هنا يف بالدنا يف بالد الّشام ويف مصر ويف غريها ينّبهوم إىل اخلطر اّلذي يتهّددهم لو بقوا على مثل 

دم الوعي الّسياسي و الّديين و العقدي ّمث بعد ذلك تسليمهم املطلق لكّل احلال اّلذي هم عليه من الغفلة و ع

من يأيت و يزعم أنّه ينصر قضّية فلسطني , هذا هو املطلوب اآلن ال غري هناك ما نريد شيء ألّن هناك فامهني 

كانوا من اجلهلة اّلذين احلقيقة حّىت يف داخل أفغانستان , يف داخل أفغانستان ما أظّن أهل الّسّنة يكونوا حّىت لو  

أشرت إليهم تسعني يف املائة منهم جهالء لكن الّتسعني يف املائة على األقّل يعرفون ملعايشتهم الّشيعة هذه الفرتة 

الّطويلة من الّزمن يعرفوا إيش هم الّشيعة فنحن يهمنا نريد أن جييئوا إىل هنا وخاّصة يف هذا الوقت بالّذات اّلذي 

  ني العراق وبني إيران و أعطت العراق كّل ما كانت تتمّىن إيران أن تأخذه من العراق .صار فيه الّصلح ب

بسم اهللا الّرمحن الّرحيم اّلذي تفّضل به األستاذ أظّنه متوافق متاما كذلك مع ما تكّلم به فضيلة الّشيخ  السائل :

الويالت اّليت قد ذاقها الباكستانّيون  املقصد أّن هنالك مكان جلمع املعلومات وهذه املعلومات كما تفّضلت فإنّ 

  و األفغان من الّشيعة تكفيهم أضعافا مضّعفة عّما سوف نقوله هلم وبالتايل هذه ليست ..

أبو مالك : عفوا فقط نسيت نقطة , أقول بأّنك ستجد من الّصعوبة و املقاومة يف نشر هذه الفكرة املوجودة 

مقاومة شديدة هنا وسوف ال تلقى الّرضى أبدا ولذلك اّلذي يريد اآلن اليت صارت واضحة عندكم اآلن ستجد 

جييء الزم يكون مؤّهال جسمه حمّصن بالّدرع الواقي هذا من الّرصاص أو من الّسالح الزم يكون مصّفح جسمه 

  حّىت ال يلقى رّمبا القتل أو املوت على يد هؤالء الّناس أنا أقول لك بصراحة يعين .

  يخ كثريا .متفائل الشّ  السائل :

  هات من كالمك . الشيخ :

بسم اهللا الّرمحن الّرحيم , فمطلب األستاذ الكرمي هو متوافق متاما مع ما قد تفّضل به حسب فهمي  السائل :

الّشيخ مع ما ذكرته فنحن ليس مهّنا منصّب على نشرها هناك فعال ولكن هدفنا جنّمع هناك قدر اإلمكان و اّلة 

قلت أنّه مل تنشر كثريا ألّن انتشارها كان انتشارا داخلّيا ضّيقا هي ناطقة بالّلسان العريب هذه لذلك أنا كما 

  ولكّنها مرصودة طبعا ترصد من إيران و ترصد من احلكومة الباكستانّية إىل غري ذلك أّما الّنقطة الثّانية ..

  سائل آخر : ما اسم الّصحيفة ؟



  امسها ااهدون السائل :

  ا ااهدسائل آخر : م

الّلهّم صّلي على الّنّيب أيوه امسها ااهد , ااهدون جمّلة أخرى تابعة للجمعّية , ااهد هذه نعم , أّما  السائل :

الّنقطة األخرى اّليت نريد أن نتوّقف عندها وهي كلمة حّق ما ذكره األستاذ حول عقيدة القادة املائعة أو ال أذكر 

عند هذه أو املهزوزة نعم فإّن عقيدم كما تبيّـّناها شخصّيا وتبّينها غرينا عقيدة راسخة  العبارة احلق أنا أتوّقف

واضحة ثابتة ولكن ليس كّل ما يقال ينشر وليس كّل ما هو معروف هناك يعّرف هنا ووسائل اإلعالم كما نعرف 

اخلالف املوجود وضمن  أّا تنشر كّل ما يعجبها وحتجب ما ال يعجبها فكذلك األمر دون أن نلغي فعال

اخلالف املوجود هو خالف يف قضايا فرعّية ال متّس العقيدة فعقيدم أنا ال أتكّلم كالم جماملة و أنا أّذكر لكم 

مثاال واحدا حّىت تتبّينوا طبيعة اخلالف أقول لكم فمثال قيل هلم ملاذا على سبيل املثال سّياف األستاذ سّياف مثال 

يّتفقون مع جمّددي على سبيل املثال فقالوا حنن كيف نّتفق مع جمّددي وجمّددي عنده  واألستاذ حكمت يار ال

استعداد أن جيلس مع ظاهر شاه وقد حكى مع ظاهر شاه خالفهم مع جمّددي هم ال يقولون عنه قالوا هذا 

أي أنّه  الّشخص قد جلس مع ظاهر شاه وعنده استعداد كيف حنن نّتفق مع شخص جيلس مع ظاهر شاه املرتدّ 

نصرم أّن حنن ال ميكن أبدا أن نّتفق مع هذا الّشخص اّلذي ممكن أن يبيع ما قد جنيناه و دماء مليون ونصف 

  مليون شهيد يف داخل أفغانستان .

  أبو مالك : من أجل ذلك نّصب رئيسا ..

لس مع هؤالء اّلذين ليس يف جمّددي باملقابل عندما يأتوا ّددي ملاذا أنت ال تتّفق يقول كيف أنا أج السائل :

قلوم رمحة لو هؤالء قد حكموا أفغانستان فإّن هؤالء سوف يرهقون الّشعب األفغاين جبربوم وبشّدم و أنتم 

تعرفوا يا إخواننا فعال طبيعة الّشعوب بدون الّشّدة و الّصالبة ال ميكن أبدا أن تستقيم وبدون أن يكون أمري 

بأنّه مل يؤثر و اهللا أعلم بشكل علين و واضح إسهامهم بشكل مباشر يف هذه الفنت ,  الّتنظيم شديدا صلبا علما

يف الفنت اّليت تدور يف الّداخل فعال هنالك فنت كما مسعتم و لكن عندما أنا أقيس حجمها ال تذكر بالّنسبة 

باهللا فكيف أنا أعّمم هذه الفتنة للحجم العاّم فلماذا أنا أعّمم كما نقول أّن كّل أهل تلك القرية كّذابون والعياذ 

على عموم أفغانستان وجّل أفغانستان فيها اخلري و اجلهاد وهذه الفنت منتفية عنها , فالفنت يا أستاذنا أنا أتكّلم 

عن الّشخص يعين أنا ميكن أن أّمسي لك األمساء بالّتحديد منطقة كذا و كذا فيها الفنت وعندما تأيت إىل أسباب 

القتتال كما ذكرت بداية ال ننسى طبيعة ونفسية الّشعب األفغاين , فسوف جتد أّن القضايا هذه هذه الفنت و ا

هي مّتصلة أساسا لشّك أو ألالعيب للّدولة بأساليب جاسوسّية توهم القائد الفالين أّن هذا متعاون مع الّروس 



و ّرب هلم رسائل مزّورة يف هذا فيعلن اجلهاد عليه وتوهم القائد ذلك أّن هذا الّشخص متعاون مع الّروس 

املوضوع وهذا هو الّشكل العاّم ّمث تأيت ملاذا تقاتل ذاك يقول لك هذا منافق هذا قد ذهب إىل كابل , هذا 

مسكنا معه رسالة من جنيب مرسلة له ولذلك حنن نقاتله عندما تذهب إىل اآلخر يقول لك نفس الكالم فهم 

ملاذا حصل ؟ نتيجة لعصبّيتهم ألّم ال يتبّينون و ال يرتيّثون و ليس عندهم  نصرة للّدين حيصل هذا الّتقاتل ,

احلكمة فاملقصد يا أستاذ أنّنا ال نأخذ اخلالف كظاهره بل البّد إذا أردنا أن نفهم فعال أن ندخل قليال بني هؤالء 

نا ال أنفي هذا حقيقة فعال الّشعب حّىت نفهم أسباب اخلالف كما ذكرت فاخلالف أقوله هو يف نقاط حمّددة و أ

, وثانيا أّن هنالك القادة ال يعملون على إذكاء هذا اخلالف بل أشّد اخلالف اّلذي تسمعوه بني اجلمعّية و 

احلزب لنسمع رأي قائد احلزب ورأي قائد اجلمعّية يف هذا املوضوع وجتد أّم فعال هم يعملون على تقليص هذا 

  م .اخلالف قدر إمكام و اهللا أعل

  . ...أبو مالك : طيب يا أخ مجال 

  تفّضل . السائل :

أبو مالك : تبّينا أّن عقيدة القوم راسخة وقوية وكذا ما يف عقيدة يف الّدنيا ماهي راسخة و ال قويّة حّىت لو كانت 

سخة عقيدة باطلة فاسدة وعند اإلنسان قناعة يف أن تكون العقيدة راسخة وقويّة لكن هناك فرق بني عقيدة را

ا يتكّلم عن 
ّ
وقويّة وأخرى راسخة وقويّة فرق بني عقيدتني إحدامها صحيحة واألخرى غري صحيحة , فالّشيوعّي مل

عقيدته يتكّلم حبماسة وقناعة وكذلك أيضا غري الّشيوعي يتكّلم بنفس املنطق أو بنفس احلماسة و القّوة و إن  

ابتة وراسخة عند أولئك فلماذا يكون هذا اخلالف إذن كان طبعا العقيدتان خمتلفتان , فإذا كانت العقيدة ث

  املستحّر بني مجيل الّرمحن وبني سّياف ومجاعته مل ؟

  أنا أجبتك . السائل :

أبو مالك : ملاذا يكون هناك مثال هذا بعيد من هذا وذاك بعيد من هذا وكّل منهم يتوّعد اآلخر , وكّل منهما ال 

  ذا ؟يرى احلّق و الّصواب مع اآلخر ملا

  لعّله إذا مسحتم من متام سؤالك بارك اهللا فيك أن نفهم األستاذ هنا ماهي العقيدة الرّاسخة اّليت يعنيها ؟ الشيخ :

  أبو مالك : هذا الّسؤال يؤّدي إىل ..

  معليش لنكن صرحيني , يعين. الشيخ :

  أبو مالك : ماشي أي نعم .

  ما هي العقيدة الرّاسخة اّليت تعنيها ؟ الشيخ :



  هذا الّسؤال اختبار يل ؟ لسائل :ا

  - يضحك-ال ليس اختبارا فقط استفادة منك  الشيخ :

أكرمكم اهللا إن كان لالستفادة فنحن نأخذها من فضيلتكم هذا يكون أّمت ولكن من باب كذلك  السائل :

وجّل يف أمسائه و  الّتوضيح أنا أقول عقيدة راسخة أي أّن عقيدة الّتوحيد عندهم واضحة وذلك يف توحيد اهللا عزّ 

صفاته وتوحيد الرّبوبّية وتوحيد األلوهّية فهذه مسألة عندهم واضحة وثابتة ّمث يف عقيدم يف األنبياء و املالئكة و 

الّرسل واليوم اآلخر ويف عقيدم قناعتهم يف القدر خريه وشرّه وهذا الكالم إن قلت يل هل سألتهم فأنا أقول نعم 

اجللسات قد جلسنا معهم ومع كثري من العلماء وكانوا يوّجهون هلم أسئلة مباشرة من باب  ألنّنا حنن يف كثري من

إقامة احلّجة , إضافة إىل أنّنا شاركنا وإخواننا يشاركون يف مؤّسسام الّرتبويّة فالّشخص اّلذي عنده عقيدة فينشر 

سنا فيها وهنالك من دّرس فيها ونعرف هذه العقيدة بني أتباعه حنن قد اطّلعنا على جامعام ومدارسهم ودرّ 

ماهي املراجع وملاذا هم قد اختارونا هلذه املسألة وبالّتايل هذا من باب إقامة احلّجة ّمث طيلة تواجدنا معهم مل 

نلمس منهم ومل جند أّي دليل بّني على أّم قد خالفوا هذه العقيدة أنا أقول هذا الكالم و ال أقول اجلميع ال , 

لك طوائف صوفّية خمتلفة أو متعّددة يف اتمع األفغاين وهذا ال خيفى عليكم وهنالك رئاسات هي فإّن هنا

أساس و رئاسات دينية هلذه الّطوائف و بالّتايل أخذت زعامتها بني الّشعب األفغاين ولكن هذه باختصار أقول 

تان احلقيقي هو مرهون بعد قدر اهللا دون استطراد ليس هلا وجود حقيقي يف مستقبل أفغانستان , مستقبل أفغانس

  عّز و جّل واهللا عّز وجّل ال يقضي إالّ خريا مرهون بشخصّيات معروفة حمّددة هي اّليت أنا أقصدها واهللا أعلم .

  سأل األستاذ . الشيخ :

  وذكر مجيل الّرمحن . الشيخ :

لّشديد بني مجيل الّرمحن وحكمت يار و أّما عن سؤال األستاذ فأقول لك قبل أن أقول ملاذا االقتتال ا السائل :

األستاذ سّياف أسأل أنا ملاذا االقتتال الّشديد بني اجلماعات الّسلفّية نفسها يف داخل أفغانستان يا أستاذ هنالك 

ثالثة مجاعات أهل احلديث يف داخل أفغانستان هناك مجاعة يف الّشمال وهناك مجاعة مجيل الّرمحن وهناك مجاعة 

ون دولة نورستان الشيخ حمّمد أفضل مجيل، الّرمحن برز ألنّه يراد له أن يربز ولكن مجيل الّرمحن حقيقة الّنورستانيّ 

هو من أوائل من قد بدأ اجلهاد ومنطقته فعال كانت من أوائل الواليات اليت قد بدأت اجلهاد ضّد الّروس و أنا 

ل بيشاور وبيننا وبينهم عالقات كثرية فالّسؤال أعرفه على بّينة وقد دخلت مكاتبهم واختلطت بأفرادهم يف داخ

الغريب قبل أن يكون بينه وبني الّتنظيمات ملاذا هذا االختالف بينه وبني مجاعة شارقي هؤالء أهل احلديث يف 

بدخشان البدخشانّيون وأهل احلديث الّنورستانّيون وهنالك يا أستاذ مشكلة كبرية وصلت إىل حّد الّتقاتل بينهم 



هنالك أعطي بعض الّتوضيح ففضيلة األستاذ و الّشيخ ابن باز قد أرسل وفدا للّتحقيق يف هذه املسألة  باختصار

و أرسل الّشيخ عبد ايد الزّنداين كونه متابعا هلذه القضّية وقد ساعدناه كثريا يف هذا املوضوع املهّم ما قد خلص 

يت قد خرجت ا هو هوى يف الّنفوس , هوى وطلبا إليه أّن سبب هذا اخلالف و أنا أقوله كذلك الّنتيجة الّ 

للّزعامة من تكون له زعامة أهل احلديث ومن هو اّلذي له الفئة األكرب و بالّتايل اّلذي يفوز على املساعدات 

األكرب من الّسعوديّة , مجيل الّرمحن يا أستاذ هو كان جزءا من احلزب اإلسالمّي وكان فعال إن كان فعال يعرف 

دعوة أهل احلديث فكان البّد له أن يصلح من الّداخل كيف و انشّق عن احلزب اإلسالمي و كّون حزبا  حقيقة

منفردا وهو يّتهم أو نشر على لسانه أنّه يكّفر األفغانّيني ّمث نشر بيانا و قال حنن ال نكّفر أهل جلدتنا إذن هو 

ذن كان البّد أن يدعوهم و يصلحهم من يعرتف بأّم على اإلسالم و أن ّ عندهم فسوق وعندهم ضالل إ

الّداخل وكان له شأن عند احلزب وحّىت هذه الفرتة كّل الّدعاة اّلذين يأتون ينصحونه يقولون له ارجع إىل احلزب 

اإلسالمّي ألّن لك قّوة ّمث للحّق ملاذا الكذب يا أستاذ فهم للحّق أم قد أخذ عليهم كذبا صرحيا وأنا عندي 

ذا يف بيان قّوم و حجم قّوم ّمث بعد ذلك عندما دخلت الّشيوعّية إىل مناطقهم قد استبيحت الّدليل على ه

قواعدهم وقد فّروا من أمام الّشيوعّيني بلفظ هذه الّلفظة مجاعة مجيل الّرمحن فّروا من أمام الّشيوعّيني وتركوا 

وا الّشيوعّيني من املنطقة من منطقة والية  مواقعهم ّمث مجاعة الّشيخ سّياف وحكمت يار هم اّلذين عادوا وطرد

  كونر هي املشهورة عندهم

  . ...سائل آخر : 

عندما ننتهي املقصد و هذا اخلالف دون أن مسح اهللا أن نشّكك يف شيء من أّن هذا عنده ال مسح اهللا  الشيخ :

ف بني الّتنظيمات املختلفة أو اّلذي حيصل بينه و بني األفغانّيني هو هذا مبعثه يا أستاذ الّسبب األساسي للخال

بني أهل احلديث و الّتنظيمات اهلوى املّتبع و طلب الّسلطة و الّزعامة فذاك يقول أنت كنت معنا وقد انشّقيت 

عّنا و كّونت تنظيما ّمث يقول للّسعودّيني و غريهم يقول هلم جّيد و للعلم اّلذي عمل احلجم الكبري للّشيخ مجيل 

األمحر الكوييت هو اّلذي قد كّونه هنالك كان مسؤول اهلالل األمحر الكوييت هو اّلذي صّب الّرمحن هو اهلالل 

عليه األموال املهّم فيقول هلم هذا من فصائل ااهدين و ال أحد ينكر جهادهم لكن إن أردمت أن تدعموهم و 

ال تساعدوهم فمن  تساعدوهم ساعدوهم حبجمهم ولكن أن تساعدهم كعشرين حجم أو تساعدوهم و اآلخرين

هنا خرجت احلساسّية ليست احلساسية .. أنا أقول هذه قناعة اّليت خرجت منها يعين بعد أن عركتنا طبيعة 

الّشعب األفغاين الّسبب الرّئيسي هوى يف الّنفوس وطلب الّسلطة و الّزعامة هذا يقول أنا البّد أن يكون يل تنظيم 

ترجع إلينا أو إذا أخذت مساعدات تأخذها مبقدار حجمك وليس و اآلخر يقول أنت كنت معنا فالبّد أن 



هنالك خالفا حقيقّيا أّن هؤالء عقيدم باطلة هذه عبارة أنا أظّن و اهللا أعلم حجج يصدروا مع العلم أّن  

كالمهم حّق أّن هنالك هذا الّشرك و البدع وكذا إىل آخره هذا موجود ما أحد ينكره ولكن هل هذه كّل 

ان ّمث هو ليس املربّر هلم أن خيرجوا و يعملوا هذا الّتنظيم ألنّه زاد املشكلة وزاد الّشقاق وزاد الّنزاع ومل حيّل أفغانست

  املشكلة واهللا أعلم .

  تفّضل . الشيخ :

أبو مالك : طّيب أنا أقول بارك اهللا فيك أنا التقيت ببعض القادة الكبار يف موسم احلّج الفائت هذا وسألتهم 

قفهم مع بعضهم البعض فما تقوله أنت يف مجيل الّرمحن يقوله اآلخرون بعضهم يف بعض يعين رؤساء عن موا

اجلماعات و الّتنظيمات كّل واحد منهم يقوله يف اآلخر فيا ترى حنن اآلن ما نقول إنه مجيل الّرمحن أو نقول ملاذا 

 هوى يف الّنفوس و اإلنسان يف نفسه هلع خاّصة االقتتال بني اجلماعات الّسلفّية هذا رّمبا يصدق كما قلت أنّه يف

إذا كان يف شيء من اهلوى يدور من حوله فرّمبا يغريه هذا اهلوى بأشياء و أشياء باطلة يعين لكن اّلذي أقوله أنا 

د يعين هذا اّلذي يدور بني الّسلفّيني هنا هو أيضا يدور بني غري الّسلفّيني وهو أشّد فلماذا نقول بأنّه كيف نري

نستطيع أن نعرف وجه احلّق بني من يسّمون بالّسلفّيني وبني من يسّمون بغري الّسلفّيني وهم من أهل الّسّنة علما 

بأنّ الّشقاق و الّنزاع بني حكمت يار مثال و ربّاين و بني سّياف و بني غريه أشّد بكثري جّدا من اخلالف بني 

  ؟اجلماعات الّسلفّية فبماذا يفّسر هذا اذن أيضا 

فيه شيء آخر إذا مسحتم , هل تعتقد باّطالعك و اختالطك هناك مع اجلماعات هذه اّليت ذكرا أّن  الشيخ :

هذا اخلالف اّلذي بني مثال مجيل الّرمحن واألحزاب األخرى يف األفغان هو نفس اخلالف املوجود بني اجلماعات 

الّسلفّيني خيتلفون فما يقع االختالف دائما و أبدا  الّسلفّية اّليت أشرت إليها أم هناك فرق من جهة إنّه صحيح

بسبب اّلذي أشرت إليه وهو اهلوى و العياذ باهللا , فهل تعتقد أنّ هناك يف الّسلفّيني خالف يف العقيدة كما هو 

موجود بني مجيل الّرمحن و األحزاب األخرى ؟ ال , فأنت أشرت أّن الّسبب هو اهلوى وهذا مع األسف ما 

ن ننكره ألنّه عّم البالد اإلسالمّية كّلها إالّ من شاء اهللا من األفراد لكن املوضوع اّلذي يهّم أن نعرفه هو نستطيع أ

حينما ضربت مثال أّن اخلالف اّلذي أنكره و ينكره كّل مسلم القائم اآلن بني األحزاب اإلسالمّية يف أفغانستان 

ن ال نستطيع أن ننكر هذا و لكن اّلذي يهّم كّل مسلم أن قلت هذا اخلالف موجود بني الّسلفّيني أنفسهم , حن

يعرف أنّه هل هذا اخلالف موجود بني الّسلفّيني هو نفس اخلالف املوجود بني مجيل الّرمحن و اآلخرين يف 

أفغانستان أي هل اخلالف بني الّسلفّيني يف العقيدة وإال العقيدة سليمة ولكن خيتلفون بسبب الّسيطرة والّتأّمر  

ما أشرت ّمث هناك خالف آخر بني األحزاب اإلسالمّية املوجودة يف أفغانستان اهلوى و شيء آخر أم يستويان ك



  مثال ؟

بسم اهللا الّرمحن الّرحيم , احلقيقة أّن أسباب اخلالف احلقيقّية مرّدها إىل عوامل نفسّية ابتداءا , عقد  السائل :

ه العقدة هم يسّموه العقدة يقول لك إن أخذت من إنسان عقدة نفسّية هنالك شيء عند الّشعب األفغاين نسّمي

يستخدمها بنفس الّتعبري ال ميكن أبدا أن تنحّل هذه العقدة وهذه من طبيعة نفسّيتهم العقدة الّنفسّية هي أساسا 

و إذا أخذت هذه العقدة صعب أن متحوها بكثرة اإلحسان البّد من جبال من اإلحسان أن متحو هذه العقدة 

هذا هو الّسبب األساسي , الّسبب الثّاين فعلى سبيل املثال الّنورستانّيون قد كّونوا دولة ّمسوها دولة انقالب ف

إسالمي أفغانستان يف نورستان , نورستان هو وادي فقري و ضعيف جّدا ال أدري قد زيّن له اهلوى وقال وهذا 

ولة نفس الشيخ حمّمد أفضل وكان أساسا يف اجلمعّية الكالم واهللا شهيد قاله يل يف أكثر من جلسة مع أمري الدّ 

مع األستاذ ربّاين ّمث هو طلب مطالب من اجلمعّية و األستاذ أمهله فخرج إىل الوادي وكّون دولته يقول واجب 

على كّل  أهل األرض وكّل هؤالء العلماء أن يأتوا هنا و يبايعوين على اخلالفة وهذه قناعته يف هذا يقول حنن قفد 

أقمنا حكم اإلسالم يف األرض وكونّا هذه الّدولة يف هذا الوادي , جمّرد أن يقول هذا الكالم مباشرة ترّد إىل 

العامل الّنفسي فجماعة مجيل الّرمحن هو يطالبه أن يأيت و يبايعه وكيف الشيخ مجيل الّرمحن يبايع الشيخ حمّمد 

محن يريد أن يكون له تنظيما مستقّال بدليل عندما قال أفضل فال ميكن أن يتّم هذا ألّن نفس الشيخ مجيل الرّ 

ااهدون اآلن نريد أن نعمل انتخابات فحكومة ااهدين اّختذت قرارا ألنّه هو له جزء من الوالية و هنالك 

الّتنظيمات األخرى فقام وعارض قرار حكومة ااهدين و أجرى انتخابات و أخرج قرارات وقال أنّنا حنن مّنا 

يل الوالية و أمري الوالية وجملس اهليئة وغري ذلك ممّا جعل هنالك اصطدام فاملسألة مسألة يا أستاذ زعامة وسلطة وا

ّمث هم حّىت ميّرروا هذه فيقول هؤالء مبتدعون و هؤالء كذا فتجد أّن أساس املشكلة كّله أنّنا نريد تنظيما , نريد 

بسوا هذا الّلبوس أنا أتكّلم بشكل متجّرد إن شاء اهللا علما بأّنين انتخابات , نريد زعامة ّمث بعد ذلك جتدهم يل

حسب ما شاهدت فإّن أهل املذهب يف داخل أفغانستان قد عملوا فعال كثريا على إذكاء هذه الّروح , روح 

ل العدائّية يف كثري من احلاالت قد بدأ اخلالف بني أهل احلديث ولكن اّلذي عمل على إذكاء الّنار هذه أه

  املذهب جبهلهم مثّ 

  سائل آخر : بالعقدة

بالعقدة ّمث ال بالّضغط بالّضغط اإلعالمي اخلارجي عليهم فإّن اآلن راديو اليب اليب سي و ااهدون  السائل :

يسّمونه الّشيطان شيطان يب يب سي إذاعة بريطانيا , فإذا إذاعة بريطانيا و إذاعة موسكو وصوت أمريكا و إذاعة  

ا تتكّلم عن الوّهابّيني وعن ارمني وعن عمالء الّسعوديّة إىل غري ذلك وبالّتايل هذه قد أذكت هذه كابل يوميّ 



  الّروح وساعدت عليها فأهل املذهب ينظرون إىل أهل احلديث أتكّلم عن العموم عن اجلهلة .

  أظّنك أّنك أبعدت كثريا عن اإلجابة عن الّسؤال . الشيخ :

  .تفّضل ذّكرين  السائل :

أنا سألتك بارك اهللا فيك هل اخلالف القائم بني أهل احلديث هو خالف مذهيب أم سياسي ؟ وكذلك  الشيخ :

  اخلالف القائم يف أفغانستان هو فقط سياسّي ؟ نعم

  نعم اخلالف القائم بني أهل احلديث خالف سياسّي . السائل :

  هذا هو . الشيخ :

  أهل املذهب خالف سياسي ..اخلالف القائم بني أهل احلديث و  السائل :

  ليس هذا سؤايل أيضا , نفس اجلماعات األحزاب من غري أهل احلديث . الشيخ :

  اخلالف القائم بني أهل احلديث و أهل املذهب ؟ السائل :

  ال ليس هذا . الشيخ :

  احلليب : الشيخ يسأل عن صورة ثالثة هو اخلالف بني اجلماعات األخرى بينها .

  ها البعض .بني بعض الشيخ :

  احلليب : من غري أهل احلديث أي نعم .

اخلالف القائم بني اجلماعات ااهدين من أجل املذهب تقصد , هو كذلك ابتداء خالف سياسي  السائل :

  هو خالف سياسّي قائم على فرض السلطة ابتداءا فأصل املشكلة يا أستاذ ..

نما قلت بأّم يتبّنون العقيدة الّصحيحة وضربت على بس حنن فهمنا منك ما استبشرنا منه خريا حي الشيخ :

  ذلك مثال عقيدة توحيد األلوهّية و الرّبوبّية و الّصفات هذا ال يتبّناه املذاهب املعروفة اليوم .

  احلليب : هناك اجلماعات األخرى

  ما هناك فقط الشيخ :

  . ...احلليب : بشكل عام فضال عن 

  آه الشيخ :

  ّنون ما فهمت ؟كيف ال يتب  السائل :

املذاهب املعروفة اليوم املّتبعة تقليدا األحناف والّشوافع و املالكّية و احلنابلة باستثناء من يقال عنهم  الشيخ :

وّهابّية هؤالء ال يتبّنون هذه العقيدة الّصحيحة من تقسيم الّتوحيد إىل توحيد األلوهّية والّربوبّية و الّصفات يعين 



صورة عامة وعلى رأسهم علماؤهم ومشاخيهم ال يتبّنون هذه العقيدة أّي شعب لكن أي شعب اآلن نتكلم ب

هناك مستثنيات يف كّل شعب فحينما ذكرمت وهذه اعتربناها بشارة أّم يتبّنون هذا العقيدة اّليت نسّميها حنن 

قادة ال يوجد بينهم خالف بالعقيدة الّسلفّية فأنا كان سؤايل اآلن هذا الّشعب األفغاين مبا فيه من أحزاب ومن 

  مذهيب ؟

فهمت اآلن , بسم اهللا الّرمحن الّرحيم فهمت يا أستاذ أّنين أقول أّن عقيدة هؤالء ااهدين تنظيمات  السائل :

ااهدين هي كعقيدة الوّهابّيني ال أنا ما قصدت هذا أنا قصدت أّن عقيدة هؤالء هي كعقيدة اإلمام أيب حنيفة 

فيه فئة قليلة غري أحناف فهي كعقيدة األحناف هي اّليت أنا أفهمها من العقيدة الّطحاويّة و هم غالبهم أحناف 

ا قلت أّن عقيدم مبعىن أّن ليس عندهم 
ّ
يأيت هنا الفارق بينها وبني عقيدة الوّهابّية فهذا اّلذي أنا قصدته مل

  الّشطط الواضح وليس عندهم الكفر الواضح .

  رى أيضاال هذه مسألة أخ الشيخ :

  سياسي ...احلليب : 

أّوال بارك اهللا فيك أنت تطلق كلمة الوّهابّية فكأّنك وال مؤاخذة تنصاع يف هذا االستعمال الّسياسي ,  الشيخ :

  فنحن نرجو منك أن ال تستعمل هذه الكلمة .

  نعم . السائل :

  أرجو منك أن ال تستعمل هذه الكلمة ألنه .. الشيخ :

  ألوطاننا يا شيخ .أبو مالك : بالّنسبة 

بارك اهللا فيك , هذه الكلمة ال خيفاك يقينا فيما أعتقد هلا معىن سياسّي وحنن مثال أهل الّسّنة حينما  الشيخ :

  نقول عن الّشيعة فالّشيعة ال يأبون كلمتنا عنهم أّم شيعة أليس كذلك ؟

  طبعا . هم يعتّزون بشيعتهم . السائل :

ا تقول عن طائفة على وجه األرض تتبّىن العقيدة الّصحيحة يف الّتوحيد وّهابّية إذا مسحت , لكن حينم الشيخ :

فهم يأبون هذه الكلمة ألّم أّوال يعتربوا من الّتنابز باأللقاب وثانيا هم ال ينتسبون إىل هذه الكلمة هم ينتسبون 

الوّهابّية خباّصة فأرجو منك أن ال يف عقيدم إىل الّسلف الّصاحل كما تعلم هذا أّوال , هذه كلمة حول لفظة 

تستعملها ألّن هلا داللة خاّصة عند الّناس وأنت البّد قرأت قريبا أو بعيدا أّن الكّفار ال يزالون يستعملون هذه 

الكلمة وهذه الكلمة إشاعة تركّية سياسّية قدمية لكّن اّلذين ينبذون ا ينبزون ا يتربّأون منها وال سيما أّن 

العربّية فالوّهابّية هي نسبة إىل ماذا ؟ نسبة إىل الوّهاب معناها من حيث األسلوب العريب فخر أي ينتسب داللتها 



إىل اهللا الوّهاب , لكن الّسياسة هكذا شأا حّىت الكلمات اّليت داللتها صحيحة يعكسون داللتها إىل مفاهيم 

الرّقص و ما شابه ذلك بالفنون اجلميلة إىل آخره , سّيئة و العكس بالعكس متاما كما يسّمون الرّبا بالفائدة و 

فنحن ال نريد من مسلم خاّصة إذا كان يف وعيك و ثقافتك أن يستعمل أيضا هذه الكلمة وهي كلمة سياسّية ال 

يتبّناها مجاعة على وجه األرض إطالقا هذه واحدة , واألخر أيضا بّشرتنا و أرجو أن تكون بشارة حّقا أّن 

ون عقيدة الّتوحيد بأقسامه الّثالثة بناءا على العقيدة الّطحاويّة هذه يف العقيدة الّطحاويّة صّح لكن األحناف يتبنّ 

ليست هي عقائد املسلمني األحناف اليوم , فنحن نسأل اآلن األفغانّيون األحناف بصفتهم أحناف هم يتبّنون 

  هذا الّتوحيد الّصحيح هذه بشارة عظيمة جّدا.

  أجيب . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  بسم اهللا الّرمحن الّرحيم . السائل :

  أبو مالك : فيه تعليق على املاشي.

  تفّضل . الشيخ :

أبو مالك : بني وجودي يف املدينة املنورّة كان هناك الّشيخ خباري امسه حممود الطّرازي وكان له حلقة يف املسجد 

, كان يدّرس تفسري القرآن والّرجل حنفّي املذهب وهو متعّصب  الّنبوي يأيت من الطّائف و جيتمع إليه البخاريّون

جّدا ملذهبّيته , فواحد من إخواننا الّشباب قال له يا شيخ أنت حنفّي ؟ قال نعم و أنا أعتّز حبنفّييت , قال له هل 

  ترى يف اتّباعك للمذهب احلنفي أنّه على حّق وغريه على باطل .

  طبعا . الشيخ :

لوال هذا ما اتّبعته فأنا اتّبع املذهب احلنفي ألنّه على حّق و ألّن أبا حنيفة هو مؤّسس هذا أبو مالك : قال 

املذهب وهو اّلذي جيب أن يتوالّه املسلمون بعاّمة قال له طّيب إذا أنت كنت تقول كذلك وأّن الشيخ أبو حنيفة 

تبّىن ما كان يعتقده أبو حنيفة ؟ فماذا كان رمحه اهللا ال خيطئ يف مذهبه فلماذا ال تعتقد ما اعتقد أبو حنيفة وت

  جوابه ؟ قال أبو حنيفة أصاب يف الفروع و أخطأ يف األصول .

  اهللا أكرب . طيب تفّضل . الشيخ :

اجلهاد األفغاين يف سنة الّثالث و سبعني أّوال البّد من  ...سائل آخر : بسم اهللا الّرمحن الّرحيم , نعود إىل بداية 

اوزها األخ مجال وهي عقلّية فكر هؤالء الّشباب اّلذين قاموا ذا اجلهاد , هؤالء هم أّوال اجلهاد العودة اّليت جت

األفغاين أو األفغان زي ما تفّضلت سيدي فيه هنالك أهل سّنة ومجاعة وفيه شيعة رأيت كيف بينهم ما يف إّال 



هذه قبل عشرين ثالثني سنة هنالك انتقل من غري أحناف وشيعة يعين أهل الّسّنة أحناف أّما يف العصور اجلديدة 

الّشهادات العلمّية الّشرعّية الّيت خترّجت من األزهر و الّسعوديّة هذه الّشهادات ما تبّنت إّال غري رأيت كيف 

ا 
ّ
عقيدة الّسلف الّصاحل أهل الّسّنة واجلماعة والسلف الصاحل وهلذا هؤالء كّلهم بقيادة األستاذ مصطفى نيازي مل

ما شّكل العمل اإلسالمّي ألهل الّسّنة و اجلماعة و الّتنظيم يف جامعة يف كّلّية الّشريعة وهو عميدها يف كابل  أّول

رأيت سيدي هذا الّرجل شّكلها على رأيت كيف على عقيدة أهل الّسّنة واجلماعة على عقيدة سلفّية خالصة ما 

ّناس اّلذين هم أقّل مرتبة يف العلم عندهم رأيت كيف يف يف عندهم مذهبّية رأيت كيف أما املذهبّية فتنتشر يف ال

عواّم الّناس فاألستاذ سّياف واألستاذ ربّاين واألستاذ عبد الّرحيم نيازي وحكمت يار وهؤالء وكثري من الّطالب 

وحنن ما من األفغان كّلهم ال يتطرّقون يف عقيدم بأنّه حنن أحناف ال هم يقولون حنن من أهل الّسّنة و اجلماعة 

عليه الّسلف الّصاحل هكذا حنن نعرفهم يعين هنالك األحزاب اّلذي أجيب على سؤالك قادة األحزاب يقسمون 

إىل قسمني قسم من أهل الّسّنة واجلماعة عقيدم سلفّية حبتة ويظهروا على املأل و ال يتأّخرون كاألستاذ سيّاف 

ربعة ميتازون و يعلنون بأّم رأيت كيف من عقيدة الّسلف وحكمت يار واألستاذ ربّاين ويونس خالص هؤالء األ

الّصاحل يعين حنن عقيدتنا كذا وكذا و ال يقّرون إذا وجد يف أتباعهم أّي خمالف هلذه العقيدة يعين ترى يف أتباعهم 

  خمالفة يعين من الرّقى واألمور اليت أنت تريد إيّاها رأيت كيف موجودة ولكن ..

  إيّاه أو  اليت ما أريد إيّاها .اليت أريد  الشيخ :

سائل آخر : جزاك اهللا خريا , واألستاذ مجيل الّرمحن من هؤالء الّناس يعين األستاذ مجيل الّرمحن أصال كان يف 

احلزب اإلسالمّي ومن أبناء هذا الفكر يعين ما كان عنده مجيل الّرمحن أنه من أهل احلديث كان سابقا قبل هذا 

األستاذ مجال وقال بأّن هنالك اهلالل األمحر  ...ّسعوديّون رأيت كيف وجاء األستاذ حمّمد الوقت عندما جاء ال

الكوييت وعلى رأسه الدّكتور حمّمد الّشرهان رأيت كيف عندما جاءوا لألستاذ مجيل الّرمحن جزاه اهللا خريا تكّلم 

ل اإلسالمي وتابع للحزب اإلسالمي معه بصفته لتّوه بأنّه من أهل احلديث يعين هو أصال كان من أبناء احلق

واملسؤول عنه حكمت يار وهلذا حكمت يار كان يقول أن العرب هم اّلذين قّسمونا بدليل إنّه جاء مجيل الّرمحن 

من خالّه ميشي كان وكان كّل املساعدات و اإلمكانّيات كّلها تصّب يف جيب مجيل الّرمحن حّىت أنّه نازل على 

يف الواليات اجلنوبّية يوجد من اجلماعات القليلة جّدا لألستاذ مجيل الّرمحن و أعطي  هلمنت ونازل على قندهار

  مساعدات من اهلالل إىل سبعمائة نفر فحكمت يار اعترب هذه فتنة و أكاد ..

  تفّضل فقط امسح يل بسؤال كّمل . الشيخ :

يت ما كان أحد يقول أنا من أهل فجميل الّرمحن هو من أبناء رأيت كيف عقيدة الّسلف الّصاحل ال السائل :



احلديث عندما انشّق و شاف املوجود وجمهود الّناس يساعدوه يف هذا زي ما تفّضل األخ فخالفه بينه و بني 

  األربعة كاخلالف بينه و بني الّسلفّيني يف الّداخل .

  حبثنا ليس سياسيا اآلن  الشيخ :

  أنا قلت لك  السائل :

  اآلن حّىت ندخل يف اخلالف اّلذي أشار إليه معليش حبثنا يف العقيدةحنن لسنا سياسّيني  الشيخ :

  ممتاز عقيدة السائل :

  تفضل الشيخ :

اخلالف يعين ال يوجد خالف بني األربعة ومجيل الّرمحن على العقيدة سّياف وحكمت يار وربّاين و  السائل :

  يونس خالص .

  طّيب سؤال . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

تعتقد أّن هؤالء القادة جياهدون يف إخوام يف دعوم إىل هذه العقيدة الّصحيحة أم هم اآلن هل  الشيخ :

  مشغولون عنها مبجاهدة الكّفار الّشيوعّيني . 

  هم مشتغلون مبجاهدة الكّفار من خالل هذه العقيدة . السائل :

  طيب منذ مىت يشتغلون ذه العقيدة . الشيخ :

  وىل لتشكيل دعوم من داخل كابل قبل ..من الّلحظة األ السائل :

  يعين من كم سنة تقريبا ؟ الشيخ :

  من زمن حمّمد داوود . السائل :

  معليش من كم سنة تقريبا ؟ عشرين ثالثني ؟ الشيخ :

  أبو مالك : عشرين سنة .

اد بقيادة هؤالء القّواد عشرين سنة , فإذن أنا أفهم بشارة أخرى إّن الّشعب األفغاين على األقّل اّلذي ينق الشيخ :

  هم سلفّيون أكذلك ؟

  هم أنا قلت لك . السائل :

  ال أنا أسألك هم كذلك ؟ الشيخ :

  القيادة سلفّية .. السائل :



  ال أنا ما أسألك عن القيادة بارك اهللا فيك الشيخ :

  والّشعب مذهّيب حنفّي . السائل :

  أنا ما أريد أن أقول هذه حيدة . الشيخ :

  كذا هم .ه السائل :

  ال مجيل جّدا , لكن بارك اهللا فيك الشيخ :

سائل آخر : هل األفغان أو اجلهاد األفغاين هل املقصود من هذه اجللسة زيادة فهمنا باألفغان و اجلهاد األفغاين 

وما حيتاجه اجلهاد األفغاين ليقف على رجليه ولتصحيح مسريته أم املقصود من هذه اجللسة هو عكس ذلك على 

  الق ؟اإلط

  ليس املقصود العكس هو متاما ما تريده بدء من العقيدة الشيخ :

  أريد الفقرة الثانية .. السائل :

  سائل آخر : طّيب يا أستاذ أنا أجيبك .

أنا سألت سؤاال آنفا أّن هؤالء القّواد ااهدين هل ينشرون هذه العقيدة اّليت يبّشروننا ا أّا قائمة يف  الشيخ :

  ال ؟ حنن نريد أن نعرف هذه احلقيقة حّىت نتعاون معهم فيها أليس هذا من اجلهاد ؟ نفوسهم أم

سائل آخر : نعم , هل دعم اجلهاد يبىن على أّن  هذا جهاد أم ال ؟ على حقيقة كونه جهادا وعلى حقيقة أنّنا 

ل بدء الكالم يف جيب أن نشارك أو ندعم به أم يتوّقف على خالف مع هذا أو هذا جيب أن نصّفيه كشرط قب

  دعم اجلهاد ؟

يا أخي بارك اهللا فيك اجلهاد يدعم من نواحي شّىت , يدعم باملال أليس كذلك ؟ يدعم بالّنفوس  الشيخ :

  اإلمداد باألشخاص باجلنود يدعم قبل كّل هذه األشياء بالعقيدة أليس كذلك ؟

  حنن ندعمه بالّسياط فقط . السائل :

  بايش ؟ الشيخ :

  السياطسائل آخر : ب

  ساحمك اهللا الشيخ :

  سائل آخر : حنن ندعمه بالّسياط

  أنا أقول لك أليس كذلك ؟ الشيخ :

املسلمون حالّيا يدعمونه بالّسياط , حنن نريد أن نعرف ماذا جيب أن نعمل بني املسلمني لكي يدعموه  السائل :



  حّقا .

  بارك اهللا .. الشيخ :

  لو مسحت ...أبو مالك : 

  تفضل الشيخ :

و مالك : أّوال ميكن أنا أختلف مع شيخنا يف رأيه يف مسألة واحلقيقة هذه املسألة , ما سألته فيها و ال ناقشته أب

يف أدلّـتها ولكن على كّل حال هو أنا أختلف معه فيها لعلمك الّشيخ ناصر يقول بأّن اجلهاد يف أفغانستان فرض 

الذي حيّدثك اآلن ويتكّلم مع أخيه مجال ولذلك هو ما  عني على كّل مسلم قادر على اجلهاد هذا الّشيخ ناصر

  يدعمه بالّسياط .

  أنا ما قلت الشيخ ناصر بالّذات . السائل :

  أبو مالك : ال ال

  ال هو قال عن نفسه يا أستاذ. الشيخ :

اصر حساس ألمر ما ال أنا ما قلت عن الّشيخ ناصر , و أنا أعرف هذا الكالم و أعرف أّن الّشيخ ن السائل :

  . ...قال و مسعت هذا الكالم أنا أقول ماذا نفعل بني املسلمني من أجل 

  أبو مالك : للتوضيح 

  أنا حاضر . الشيخ :

  سائل آخر : ال تأخذها حبساسّية شخصية إطالقا .

  أبو مالك : ال ما هي حساسية ..

يرّكز على ناحية معّينة , لو  سائل آخر : بسم اهللا الرمحن الرحيم أنا فهمت شيئا من شيخنا اجلليل يريد أن

مسحت يا أبا مالك , شيخنا الكرمي أراد أن يوّضح مسألة هاّمة جّدا وهي أّن أهّم عمل يعمله املسلمون هو 

الّدعوة أهّم من كّل شئ الّدعوة إىل اإلسالم الّصحيح , األفغانّيون كما تفّضل اإلخوان مجال و أبو أكرم كّلهم أو 

إّمنا هناك قادة مثّقفون و أرشدهم اهللا سبحانه وتعاىل إىل الّدين الّصحيح وهو عن  معظمهم مذهبهم حنفّي ,

وأبو أكرم بأّم سلفّيون األربعة القادة , هناك معضلة كبرية جّدا موجودة يف األفغان وهي أّن  ...الّسلف الّصاحل 

ب اّلذين يستطيعون أن ينشروا قادة اجلهاد األفغاين يطلبون دائما و على مدى سنني طويلة مضت , من العر 

الّدعوة الّصحيحة يب األفغانّيني سواء كانوا من ااهدين أو من غري ااهدين و لكن لغاية هذه الّلحظة عدد 

الّدعاة من العرب يف األفغان قليل جّدا و ال يتناسب أبدا مع املطلوب ولذلك حنن بدال أن نلومهم علينا أن نلوم 



ل العربّية مقّصرون ألّن األفغانّيني صحيح مذهبهم حنفّي بسيط ال يسمعون غري ذلك وهم أنفسنا حنن يف الّدو 

يسريون كما يسري احلصان ال يرى إّال أمامه ال يرى ماذا حوله أبدا احلصان اّلذي يعّلموه أن يسري جبلدتني على 

  طّريقة العملّية اّليت ميكن ..عينيه ال يرى إالّ أمامه كذلك الّشعب األفغاين فإذن علينا أن نبحث ماهي ال
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